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ΔΙΕΤΘ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
Σαχ. Δ/νςη : Ιθάκησ 12 
Σαχ. Κϊδ. :  153.44 – Γζρακασ 
Σηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείασ ανάθεςη τησ υπηρεςίασ : «Κατάρτιςη ςχεδίου με άξονα την ενεργειακή 
μετάβαςη με χρήςη καινοτόμων τεχνολογιϊν, ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα» αρ. 
υπηρ. 18/2016. 
 
  Ζχοντασ υπ’ όψιν τισ διατάξεισ:  
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) η οποία προςτζθηκε με την 

παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Αϋ/23.12.08)  
2. Σο ΠΔ 28/80 καθϊσ και όλων των ιςχυουςϊν περί υπηρεςιϊν διατάξεων που ζχουν 

εκδοθεί μζχρι την ημζρα εκτελζςεωσ τησ υπηρεςίασ 
3. Σο ΦΕΚ 1291/11-08-2010 Σεφχοσ Β απόφαςη Τπ. Οικονομικϊν.  
4. Σην 17/2002 εγκφκλιο ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α με την οποία ορίςτηκαν τα ποςά του άρθρου 2 

(παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδαφ.VIII). 
5. Σην υπ’αριθμ. 018/2016 απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

διενζργεια τησ υπηρεςίασ και καθορίςθηκε ο τρόποσ εκτζλεςήσ τησ (ΑΔΑ: 780ΘΩΞΚ-
ΡΤ3). 

6. Σην υπ’ αριθμ. 029/2016 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με την οποία ζχει 
ψηφιςτεί η ςχετική πίςτωςη 15.000,00 € ςε βάροσ του Κ.Α. 30.6142.0039 του 
προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2016, (ΑΔΑ: 67ΙΞΩΞΚ-Ο8Β). 

7. Σην ανάγκη του Δήμου για την ςχετική υπηρεςία. 
8. Σην οικονομική  προςφορά που υποβλήθηκε από την Σεχνική Εταιρεία ERGMASIN 

DEALS  P. C. με νόμιμο εκπρόςωπο την κ. Ηωή Παπαχαραλάμπουσ  με ζδρα Εμμ. 
Μπενάκη 25 Σ.Κ. 10678  Αθήνα, με οικονομική προςφορά 15.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 23%.  
 

Α π ο φ α ς ί ζ ο υ μ ε 
 

1. Σην ζγκριςη τησ υπ’αριθμ.: 18/2016 μελζτησ υπηρεςίασ Σεχνικήσ Τπηρεςίασ του 
Δήμου.  

2. Σην ανάθεςη τησ υπηρεςίασ : «Κατάρτιςη ςχεδίου με άξονα την ενεργειακή 
μετάβαςη με χρήςη καινοτόμων τεχνολογιϊν, ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα»  ςφμφωνα με τα τεφχη και τουσ όρουσ τησ υπ’αριθμ.: 18/2016 μελζτησ 
υπηρεςίασ τησ Σ.Τ. του Δήμου  ςτην ανάδοχο Σεχνική Εταιρεία ERGMASIN DEALS  P. 
C.   με νόμιμο εκπρόςωπο την κ. Ηωή Παπαχαραλάμπουσ  με ζδρα Εμμ. Μπενάκη 25 
Σ.Κ. 10678  Αθήνα, με οικονομική προςφορά 15.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α. 23%. 

3. Δεν απαιτείται ζκδοςη εγγυητικήσ επιςτολήσ καλήσ εκτζλεςησ. 
                                                                                                

Ο Δήμαρχοσ 
 
 
 

Αθανάςιοσ Η.  Ζοφτςοσ 

ΑΔΑ: 71ΓΓΩΞΚ-Ψ6Β
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